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Пререквізити:
вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з історії
України, політичної географії світу, політології, теорії держави та права,
міжнародного публічного права, основ світової політики, основ світової
політики, основ економічної теорії тощо.
Постреквізити:
Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при
вивченні дисциплін «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних
відносинах», «Глобальна безпека та міжнародні конфлікти», «Концепції та
стратегії міжнародної інформаційної безпеки» та інших навчальних дисциплін
за вибором здобувача вищої освіти.
Призначення навчальної дисципліни:
Мета викладання навчальної дисципліни є - розкриття процесу формування та
основних етапів розвитку сучасної системи міжнародних відносин з
урахуванням глобалізаційних процесів.
Цілі курсу:
1) Визначити
концептуально-теоретичні
та
практичні
аспекти
зовнішньополітичної діяльності провідних держав світу у першій чверті
XXI ст.; окреслити основні етапи формування системи міжнародних
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відносин в окреслений період; проаналізувати основні вектори новітнього
періоду розвитку сучасної системи міжнародних відносин.
2) навчити визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові,
суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального
розвитку; оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні
проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем;
здійснювати політичний огляд міжнародних подій та виявляти проблеми в
міжнародних відносинах; оцінювати міжнародні події, процеси в сфері
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та
конфлікту в міжнародних системах; аналізувати геополітичне та
геоекономічне положення окремих держав світу та виявляти їх головні
інтереси; брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати
опонентів і їхню точки зору; доносити до фахівців та широкого загалу
інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань
міжнародних відносин.
Інформаційні ресурси:
Необхідні
1) Арутюнов В. Х. Філософія глобальних проблем сучасності : навч.-метод.
посібник для самост. вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. – К. :
КНЕУ, 2003. – 90 с.
2) Глобальные проблемы человечества. – М. : Изд-во МГУ, 2006. – 264 с.
3) Міжнародні відносини та зовнішня політика (1 980 - 2000 роки) : Підручник /
Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губернський та ін. - К.: Либідь, 2001. - 621
с.
4) Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 70-ті роки) : Підручник
/B.А. Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф, Гайдуков та ін. - К.: Либідь, 2014. - 958 с.
5) Мировая политика и международные отношения : Учебное пособие / Под ред.
А. Ланцова, В.А. Ачкасова. - СПб: Питер. 2005. - 448 с.
Додаткові
1)
2)
3)
4)
5)

Бжезинский
3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его
геостратегические императивы.-М., 1999.
Дипломатический словарь. В 3-х томах. М., 1986.
Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. Львів. 1995.
Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова / Послесл. Г.А.Арбатова. М., 1997.
Коппель О.А.. Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика.- Київ:
ФАДА, ЛТД,-2001.-224 с.

Політика курсу
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Відвідування занять є обов’язковим елементом вивчення курсу, який
передбачає 16 годин лекцій, 16 годи семінарських занять та 88 годин
самостійної роботи. Студенти здають завдання передбачені робочою
програмою дисципліни протягом семестру підчас семінарських занять або
консультацій, граничний строк подачі завдань на перевірку – останнє заняття.
Основна вимога при написанні робіт та підготовці до занять – дотримання
студентами академічної доброчесності. Уразі виявлення плагіату завдання не
підлягає оцінюванню. В межах проведення семінарських занять студентам
дозволяється використання електронних пристроїв для ілюстрації своїх
доповідей.
Протоколи комунікації
На першій лекції студенти отримують вичерпну інформацію з курсу, в
тому числі список завдань зі шкалою оцінювання, допоміжні матеріали до
вивчення дисципліни. Поза тим студенти мають змогу отримувати інформацію
про курс з сайту факультету, а також через соціальні медіа та електронну пошту
звертатися до викладача.
Форми контролю та критерії оцінювання
Оцінка успішності знань студентів здійснюється у формах поточного контролю
(виступи на семінарах, усного опитування, підготовці презентацій, (38 балів) та
конспектів (22 бали)) – 60 балів і підсумкового письмового заліку – 40 балів.

Інше
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3
4
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КАНІКУЛИ

